
الشيخ :  ؟ أن الكالم من صفات اهللا الفعلية املتعلقة مبشيئة اهللا من أين تؤخذ ؟ ؟ حسني من أين تؤخذالشيخ : 

 ومن فوائد اآلية: أن كالم الغضب ليس بكالم فتخصيصه باليوم يدل على أنه يتعلق باملشيئة . )) يوم القيمة ((

لكنه يف احلقيقة ليس بكالم لو أن أحدا  )) تكلمونقال اخسئوا فيها وال  ((؛ ألن اهللا يكلمهم كالم غضب 

 السائل :.  من الناس كلمك يوخبك ما قيل هذا تكلم معك كالم بل كالم توبيخ قد يكون عدمه خري من وجوده

((   أي نعم وهي من يوم القيمة هذا يف النار كل داخل يف يوم القيمة .الشيخ : ؟  توبيخ هلم يوم القيمة

االستثناء هذا ما  )) يأكلون في بطونهم إال النار (( أو نريد خرب إن يف هذه اجلملة قليال ))ويشترون به ثمنا 

الطالب ؟  إذا النار ويش إعراا  مفرغالشيخ : ،  ستثناء مفرغا الطالب : ؟ ما نوع االستثناء ؟ نوعه يا صاحل

من فوائد   الفوائد باقي منها نعم باقي.  ؛ وقفنا على هذا أظن ليأكلون الطالب :أليش. الشيخ : مفعول به، :

: أن يوم القيمة  ومن فوائدها . )) وال يكلمهم اهللا يوم القيمة ((؛ لقوله تعاىل:  : إثبات يوم القيمة هذه اآلية

سترتها عليك في الدنيا  (؛ فإن اهللا يقول لعبده املؤمن يف ذنوبه :  يزكى فيه اإلنسان وذلك بالثناء بالقول والفعل

ى كتابه بيمينه ويشهد الناس كلهم على أنه من وأما الفعلي فإن حمل الثناء أنه يعط ) أنا أغفرها لك اليومو 

: أن  ومنها )) ولهم عذاب ((؛ لقوله:  : إثبات اجلزاء ومن فوائد اآلية الكرمية املؤمنني وهذه تزكية بال شك .

؛ لو مل يكن من األمل النفسي إال أن اهللا يقول  اجلميع؟  عذاب الكافرين عذاب مؤمل أملا نفسيا أو أملا جسمانيا

فإذا قال قائل:   هذا من أبلغ ما يكون والعياذ باهللا من األمل النفسي . )) اخسئوا فيها وال تكلمون ((:  هلم

 ؟ نشوف))  قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ((كيف جتمعون بني هذه اآلية الكرمية وبني قوله تعاىل: 

، فبمعىن أنه   وجل، نعم ، اإلنسان يزكي نفسه هذا بتوفيق من اهللا عز وجل التزكية توفيق من اهللا عز الب :الط، 

معىن زكاها أي فعل ما يزكيها أما مزكي حقيقي  الطالب :وجل؛  توفيق من اهللا عزوجل فاملزكي حقيقة هو اهللا عز

قد أفلح من  ((؟  ؟ ما بينها تعارض بينها تعارض أي مثل ما ، طيب األخ ابراهيم يقول ماالشيخ : فهو اهللا؛ 

فيه احتمال أن املزكي  ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها )) ((ألنه قال:  )) زكاها



، قد أفلح من زكاه اهللا وتكون من مبعىن اليت لكن هذا بعيد ويدل  أي من زكاها )) قد أفلح من زكاها ((هو اهللا 

 : تزكية اإلنسان نفسه أن يعمل ما فيه زكاا فاجلمع بينهما أن يقال))  وقد خاب من دساها ((ذا قوله: على ه

أولئك  أولئك الذين اشتروا الضاللة بالهدى )) ((وجل:  مث قال اهللا عز  ؛ وتزكية اهللا لإلنسان خلقا وتقديرا.

؟ اختاروا الضاللة على  ؛ اشرتوا مبعىن املشار إليهم الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ويشرتون به مثنا قليال

؛ ولكنه عرب ذا ألن املشرتي طالب راغب فكأن هؤالء والعياذ باهللا طالبون راغبون بالضاللة  مبنزلة  اهلدى

الضاللة هنا   )) الضاللة بالهدى ((؛ وقوله:  طالب هلا راغب فيها املشرتي اإلنسان املشرتي السلعة معناه أنه

كتمان العلم فإنه ضالل وأما اهلدى فهو بيان العلم ونشره فاإلنسان الذي يكتم العلم الشك أنه ضال وذلك 

ظيم ألنه جاهل مبا جيب على العامل يف علمه من النشر والتبليغ وألنه جهل على نفسه حيث منعها هذا اخلري الع

؛ أرأيت  ؛ املال يفىن والعلم يبقى يف نشر العلم ألن من أفضل األعمال نشر العلم فإنه أعين العلم ليس كلمات

اآلن يف الصحابة رضي اهللا عنهم أناس أغنياء أكثر غىن من أيب هريرة رضي اهللا عنه وذكر أيب هريرة بني اخلاص 

؛ أرأيت  لنيب عليه الصالة والسالم األحاديث أكثر وأعظموالعام اآلن أكثر والثواب الذي يأتيه مما روى عن ا

أيضا من يف زمن اإلمام أمحد بن حنبل وحنوه من األئمة من اخللفاء والوزراء والرؤساء واألغنياء هل بقي ذكرهم  

؛ فالعلم يف احلقيقة كتمانه الشك أنه ضاللة من  ؟ ال وهكذا من قبلهم ومن بعدهم كما بقي ذكر هؤالء

؛ ويقول الفقهاء إن ما دخلت عليه الباء هو  الباء هنا للعوض )) بالهدى ((؛ وقوله تعاىل:  وجهالة اإلنسان

: اشرتيت منك دينارا بثوب  ؛ الذي دخلت عليه الباء هو الثمن فإذا قلت الثمن سواء كان نقدا أم عينا غري نقد

ن الصحيح خالف ذلك الصحيح أن ؛ وقال بعض الفقهاء الثمن هو النقد مطلقا ولك ؟ الثوب ويش الثمن

، فهم دفعوا اهلدى والعياذ باهللا ألخذ  ؛ إذا ما هو الثمن الذي دفعه هؤالء؟ اهلدى الثمن ما دخلت هذه الباء

اشرتوا العذاب باملغفرة  )) والعذاب بالمغفرة ((؛ من جهة اجلزاء:  ؛ واشرتوا أيضا هذا من جهة العمل الضاللة

 ((قال:   . فلو أم بينوا وأظهروا العلم جلوزوا باملغفرة ولكنهم كتموا فجوزوا بالعذاب نعم؛  هذا باعتبار اجلزاء



فعل التعجب،  , ؛ فعل التعجب ، وأصرب فعل ماضي ، اسم تعجب هذه ماء تعجبية )) فما أصبرهم على النار

ن منصوب على شبه واهلاء مفعول أصرب إال على رأي من يرى أن فعل التعجب ليس فعال ولكنه اسم فيكو 

، مسترت يعود على؟ يعود  ؟ مسترت ؛ أين الفاعل ؛ ولكن الصحيح أنه فعل وأن الضمري هنا مفعول به املفعول به

؛ ومعىن ما أصربهم وما أشبهها من بناء التعجب معناها شيء عظيم أصربهم يعين جعلهم يصربون؛  على ماء

؛ ولكن هذا التعجب  قلنا إن هذا تعجب يعين ما أعظم صربهم على النار )) فما أصبرهم على النار ((وقوله: 

؟ يعين مبعىن هل إنه يرشدنا إىل  : هل هذا التعجب من اهللا أو تعجيب منه ؛ السؤال األول يتوجه عليه السؤاالن

؛ شك نعم بال الشيخ : من اهللا  الطالب : أن نتعجب وليس هو موصوف بالعجب أو أنه من اهللا هذه واحدة

؛  يقتضي أم يصربون ويتحملون مع أم ال يتحملون وال يطيقون )) فما أصبرهم ((: أن قوله:  الشيء الثاين

خيفف ما هو معىن يدفع العذاب  )) أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ((:  وهلذا يقولون خلزنة جهنم

عنا يوما من العذاب ومن قال هكذا فليس بصادق  والعياذ باهللا ولو يوما خيفف دائمائيا ولو ختفيف وال هم 

؛ الذي يتمىن اهلالك للخالص مما هو  ؟ ال ؛ صابرون ليهلكهم )) يا مالك ليقض علينا ربك ((والذين يقولون: 

؛ أما  ؟ يقول نعم هذان سؤاالن إذا كيف يقول ما أصربهم الشيخ :  ، بلى الطالب :؟  فيه ما صرب أليس كذلك

؛ فمنهم من رأى أنه  املفسرون؟ فقد اختلف فيه  السؤال األول وهو هل هو تعجب أو تعجيباجلواب عن 

؛ وال مانع من ذلك ال عقال وال  وجل ألن املتكلم به هو اهللا والكالم ينسب إىل من تكلم به تعجب من اهللا عز

 ((؛ فقال اهللا يف القرآن:  لسنةمسعا أي ال مانع مينع من أن اهللا تعاىل يتعجب وقد ثبت هللا العجب يف الكتاب وا

ثابتة عن  نعم وهذه قراءة سبعية )) بل عجبت ويسخرون ((بل عجبت قراءة سبعية  بل عجبت ويسخرون ))

؛ وأما  وجل على املتكلم ؟ على اهللا عز النيب عليه الصالة والسالم وهي يف القرآن والتاء هنا فاعل يعود على من

عجب ربنا من قنوت عباده وقرب  (السنة فإا يف احلديث الصحيح عن النيب عليه الصالة والسالم أنه قال: 

؛ فال مانع من أن اهللا  ؛ وعلى هذا العجب هللا ثابت يف الكتاب والسنة عجب ربنا من قنوت عباده ) غيره



على أن املتعجب مباغة مبا تعجب به أو منه ؛ فإذا قال قائل: العجب يدل  يتعجب من صربهم ال مانع من هذا

؛ فاجلواب أن هذا ليس هو السبب الوحيد يف  مبا تعجب منه وهذا يستلزم أن ال يكون عاملا باألمر من قبل

؛ قد يكون التعجب صحيحا قد يكون التعجب هلذا السبب الذي قيل إن اإلنسان أو املتعجب يباغت  التعجب

خروج هذا األمر عما ينبغي أن يكون عليه أو ؛ لكن قد يكون التعجب سببه  اليف األمر وهو ال يدري عنه أو 

؛ وليس املعىن أنه بغت وت هذا الذي تعجب بل أنه خارج عن نظائره أو عن ما  عن نظائره أو ما أشبه ذلك

قريب من معىن ،  ؛ وهو ذا املعىن قريب من معىن التوبيخ ينبغي أن يكون عليه ال ألنه من أجل خفاء السبب

ن م؛ أما القول الثاين فإم يقولون إن معىن ما أصربهم التعجيب يعين يقولوا ما أصربهم وتعجبهم  التوبيخ واللوم

صربهم على النار وهذا ذهب إليه من ينكر صفة التعجب هللا من أهل التأويل الذين يكرون مثل هذه الصفات 

، قول ضعيف جدا وال يلتفت إليه  ألنه خالف  ثريا قول ضعيف؛ ولكن هذا القول كما مر علينا ك وجل هللا عز

؛ وقد  وجل على ظاهرها الالئق باهللا ما كان عليه السلف الصاحل رمحهم اهللا من إجراء نصوص صفات اهللا عز

تقدم لنا هذا كثريا وبينا أن النصوص يف صفات اهللا ليست نصوصا مطلقة بل هي نصوص مضافة إىل إىل من؟ 

تكون الئقة به كغريها من الصفات كل صفة تضاف إىل موصوف فإنه الئقة به حىت ما أضيف إىل إىل اهللا ف

أو ال  املخلوقات ليست الصفة املضافة إىل هذا النوع من املخلوقات الصفة املضافة إىل هذا النوع من املخلوقات

مضافة إىل شخص آخر؛  ؛ طيب بل إنه أبلغ من ذلك ليست الصفة املضافة إىل شخص ما من بين آدم كصفة

؛  ؟ مخسني  تقول مثال هذا الرجل تصدق مبال كثري وهو فقري ميكن هذا املال الكثري كم من  بالنسبة له

اف إليه فالصفات اخلالق ؛ فاحلاصل إن الصفة حبسب ما تض لكن تقول ملن ميلك ماليني مخس مائة ألف مثال

؛ إذا القول الراجح على  متاثل صفة املخلوقني حىت حنتاج إىل تأويله تليق به وال ميكن أن نتصور أاجل وعال 

؛ أما السؤال الثاين هو هل هم صربوا  هذا أيش؟ أن التعجب على ظاهره وعلى بابه وأنه واقع من اهللا عزوجل

لعلم ؟ فكيف يتعجب من صربهم ؟ قال أهل العلم إم ملا صربوا على ما كان سببا هلا من كتمان ا على النار



مثل ما يقال للرجل الذي يفعل شيء ينتقد فيها يقال له ما أصربك على لوم الناس صار كأم صربوا عليها 

 ما أصبرهم على النار ((؛ يصري معىن  ؛ معناه رمبا أنه ما نلومه أصال لكن فعل لكن فعل ما تقتضي اللوم عليك

صاروا كأم يصربون عليها ألن اجلزاء من جنس العمل بل  أي أم ملا كانوا يفعلون هذه األفعال املوجبة للنار ))

  فيجعل اجلزاء والعمل ألنه سببه املرتتب عليه. )) إنهم يجزون ما كانوا يعملون ((اهللا عزوجل دائما يقول: 

 ما أصبرهم على (( إذا أثبتنا صفة العجب هللا ألزمنا اآلن كيف  عبارة السائل :!  نعمالشيخ : ؟  شيخ السائل :

ال ، أو ما ينبغي عليه يعين حال اليت ينبغي أن يكون عليها هؤالء العلماء الذين من اهللا عليهم الشيخ :  )) النار

ما هي؟ أين يبينوا للناس ويظهروا احلق فكل إنسان يتعجب هذا الذي من اهللا عليه بالعلم مع ذلك يكتم من 

ضاف إىل اهللا هو حكم خروج الشيء عن نظائره أو ما إذا العجب امل السائل :؛  أجل أن ينال غرضا من الدنيا

؟ التوبيخ  ، وقلنا إن هذا العجب قريب من معىن أيش أو ما ينبغي أن يكون عليه أي نعمالشيخ : ؟  ينبغي عليه

؟ ظاهر اآلية أنه واقع من اهللا تعاىل ما ما نقول إن اهللا يتعجب والعباد واقع منهم العجب  السائل :  . واللوم

هذا ما ميكن ما ميكن الشيخ :  إال خفاء السبب لو مل جند من التعجب السائل :حيتمل املعىن أم تعجبوا منه . 

يلغي السبب  السائل :؛  أن يكون يعين كل ما وجدت عجبا مضافا إىل اهللا فإنه جيب أن يلغي منه السبب هذا

ال ال، ال ما هو بصحيح ألننا إذا علمنا إن أحد األسباب العجب اخلفاء الشيخ : ؛  اللهمثل العجب يليق جب

ل السبب هو اخلفاء أنت مينع هذا السبب وأسباب أخرى ميكن عهذا ما يليق باهللا عزوجل جيب أن ننفيه؛ ال جت

وقد يكون معىن آخر  عليه لكن هذا حنن فهمناج عن نظائره أو غريه خرج عن ما تكون ميكن يكون غري أنه خر 

ما نعلمه إمنا الكالم على الشيء الفاسد ما جيوز ما ميكن أبدا وهلذا ال يصح أن نقول إنه جيوز أن نصف اهللا 

الشيخ ،  مثل  كما  هللاهل إذا ورد صفة سلبية كما ذكرنا  السائل : .  و صحيحا هبكل شيء بدون مماثلة هذا م

 بلى أنه ما جييء النعاس وال نوم ؛الشيخ : لكن مثال السنة ما يصح أن يوصف اهللا بيقظة؟  السائل :،  نعم: 

ما نقول يقظان ألننا إذا قلنا يقظان فاليقظان إمنا الشيخ : ؟  نقول اهللا سبحانه وتعاىل يقظان دائما السائل :



هذا وصف  السائل :؛  حي قيومتقال فيمن يأتيه النوم فيقال هو يقظان نقول هو حي ال تأخذه سنة وال نوم 

تقال فيمن يقبل النوم وهلذا يقال يقظة ونوم ويقظان ونائم فهذه من الصفات ة ظأصل اليقالشيخ : لكن ؛ 

تتقابل تقابل العدم وامللكة  كما هو معروف مبعىن أنه إذا انتفى واحد منها ثبت اآلخر فيما يكون قابال هلا أما 

الشيخ : ؛   التقدير صعب جدا السائل :؛  للنوم حىت نقول إنه يقظان بل نقولالباري جل وعال ما يكون قابال 

  . ال واضح يقظان الذي من شأنه أن ينام فيكون اآلن يقظان لكن نقول حي قيوم ال تأخذه سنة وال نوم نعم

املني لكن الظلم النار هي دار اليت أعدها اهللا سبحانه وتعاىل للكافرين والظ )) فما أصبرهم على النار ((قال: 

 ((  ؛ ؛ وإن كان ظلما دون كفر فإنه يعذب حبسب حاله حىت خيرج منها إن كان ظلم كفر فهم خملدون فيها

))  بأن (( ؛ املشار إليه ما ذكر من جزائهم يعين ذلك اجلزاء الذي جيازون بهذلك  )) ذلك بأن اهللا نزل بالحق

؛ قد تقول ما هو الرابط هنا بني السبب واملسبب ؟ ما هو الرابط  ألن اهللا نزل الكتاب باحلق الباء هنا للسببية

أم عذبوا ألن اهللا نزل الكتاب باحلق ؟ نقول الرابط واضح جدا ألنه مادام الكتاب نازال باحلق فهل من الالئق 

لعذاب ألن ؛ احلق جيب أن يبني فلما أخفاه هؤالء استحقوا ا ؟ ال يف هذا الكتاب املنزل باحلق أن يكتم وال ال

؛ إذا رأينا يف القرآن نزل باحلق فاملعىن أنه نزل مصاحبا للحق فليس  الكتاب حق نزل باحلق مصاحبا له حاكما به

خلوا بالكم ألا ؛  نزوله باطال وحاكما باحلق أيضا فليس حكمه جائرا وكذلك خمربا باحلق فليس خربه كاذبا

أي مصحوبا به حال نزوله فليس مكذوبا وال مغريا فيه وال  )) لحقأنزل اهللا الكتاب با ((دائما تأيت يف القرآن 

، املعىن الثاين؟ حاكما به  ؛ ثانيا نزل باحلق ويش بعد الثاين حمرفا ال من جربيل وال من حممد صلى اهللا عليه وسلم

ال يكون مكذوبا ؛ ألن الكتاب نزوله حيتاج إىل أن يوصف باحلق حىت  ؛ املعىن الثالث: خمربا باحلق حاكما باحلق

؟ باحلق حىت ال يكون فيها جور وظلم؛ ثالثا:  ؛ ثانيا: أحكامه حتتاج إىل الوصف بأيش وجل على اهللا عز

؛ سواء كانت هذه األخبار مما يتعلق باهللا سبحانه وتعاىل  أخبارها أيضا موصوفة باحلق حىت ال يكون فيها كذبا

 )) ذلك بأن اهللا نزل الكتاب بالحق ((أو باألخبار املستقبلة؛  وأمساءه وصفاته أو مما يتعلق باألخبار املاضية



هو الصدق بالنسبة  )) بالحق ((؛ وقوله:  الكتاب املراد به هنا اجلنس القرآن والتوراة واإلجنيل وغريها من الكتب

 الذين اختلفواوإن  ((  )). وتمت كلمة ربك صدقا وعدال ((لألخبار والعدل بالنسبة لألحكام قال اهللا تعاىل: 

(( وأن الذين؛ وأن يشكل على بعض الطلبة وإن مع أنه معطوف على بأن وكان مقتضى العطف أن يقال:  ))

،  ؛ ال ما هو هذا هي معطوفة طيبالشيخ : ؛  ؛ ألا يف موضع احلال استئنافية الطالب : الذين اختلفوا ))

لكن كل األشياء ما تتم إال بوجود األسباب وانتفاء  ، فيه وجود سبب اآلن هي معطوفة لكن فيه مانع مينع منه

صح خربا، اقرتان خربها بالالم هو الشيخ : ؛  اقرتاا جوابا بالالم الطالب :؛  املانع وهنا فيه مانع مينع من الفتح

الذي مينع من الفتح حىت إنك تقول: علمت إن ريدا لقائم، وتقول علمت أن زيدا قائم؛ شف علمت إن زيدا 

(( وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق ؛  ئم خولة جيب الكسر بوجود الالم املانع من الفتح خبربهالقا

؛  ؟ اختلفوا فيه بأن قال بعضهم إنه حق وقال بعضهم إنه باطل اختلفوا فيه ما نوع هذا االختالف )) بعيد

ال من املتنازعني يف شق هذا يف شق وهذا الشقاق النزاع ومسي النزاع شقاقا ألن ك )) لفي شقاق بعيد ((وقوله: 

قلت يف   )) (( إن الذين اختلفوا في الكتاب؛ فقوله سبحانه وتعاىل:  ؛ والبعيد معروف البعيد يف املكان يف شق

؛ فإن من  ؟ اجلواب نعم هل أحد من هؤالء الذين كتموا اختلفوا )) لفي شقاق بعيد ((كونه حقا أو باطال 

؛ فمثال  لكن الذين اختلفوا هم الذين يف شقاق بعيد أما من بني ووضح فهو على احلقهؤالء من بني ووضح 

؟ من  النصارى وبني ووضح وآمن لكن البقية  والنجاشي من أينعبد اهللا بن سالم بني ووضح وهو من اليهود 

إنه شقاق وبالء  واآلية هذه واضحة يف أن االختالف ليس رمحة بل )) فهم في شقاق بعيد ((خمتلفون متنازعون 

ال صحة له وال يصح  )اختالف أمتي رحمة ( وبه نعرف أن ما يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

م ليسوا خمتلفني نعم إف وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك )) ((وليس االختالف برمحة بل قال اهللا تعاىل: 

؟ بالعفو عنه إذا أخطأ وجعل له أجرا  الجتهاد فإن اهللا رمحه باأليشبامحة مبعىن أن من خالف احلق ر االختالف 

  هذا صحيح وأما أن يقال إن اختالف أميت رمحة كاملعناه جيب علينا كلنا اآلن إننا نسعى إىل االختالف نعم



فني ؛ فالصواب أن اخلالف شر لكن رمحة اهللا تعاىل وسعت للمختل ألا هو سبب الرمحة على زعم هذا املروي

هل فيه خالف يف تفسري اآلية على من  السائل :  . مبعىن أن من خالف باجتهاد فإن رمحة اهللا تعاىل تسعه نعم

هل هو رمحة أو هو عائد على االختالف  )) ولذلك ((فيه خالف يف قوله: الشيخ : ؟  (( ولذلك ))يعود 

لكن  )) خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمنهو الذي  ((؛ لقوله تعاىل:  والصواب أنه عائد على االختالف

لكن اختالف العلماء من  السائل : . املرحومون الذين رمحوا متفقون على احلق، الذين رمحوا متفقون يف احلق

عهود الصحابة إىل عهدنا هذا كثرت حىت يف املذهب الواحد خمتلفون فيها هل هو رمحة بالنسبة للعوام لعامة 

أخطأ وأما العامي فإن تتبع  ظاهر إنه لعامة الناس بلبلة لكن بالنسبة للمجتهد إذاالالشيخ :  ؟ الناس أو ال

من املذاهب ومن األقوال  الرخص هو حرام عليه كما هو معروف إذا تتبع الرخص وقال واهللا أنا باحث باألسهل

يعين من عهد الصحابة إىل اآلن وال عصر يعين  بس مشكلة شيخ نقول السائل :؛  هذا ما جيوز ألنه اتبع هواه

نعم لكن هذا اخلالف الذي حصل بالنسبة للمختلفني ما اختلفوا يف الشيخ : ؟  خال من اخلالف نقول من شر

الواقع ألن اهلدف واحد وهو الوصول إىل احلق أنا مثال عند ما أخالفك يف مسألة وأنا أعرف إنك رجل خملص 

ألن اهلدف واحد اخلالف الذي الشيخ : ؛  صحيح الطالب :؛  عتقد إنك خالفتين اآلنوناصح وتريد احلق ما أ

هو ألهل العلم واضح يا شيخ لكن أنا سؤايل  السائل :؛  خالف األهواء الذي يريد اإلنسان أن يتعصب هلواه

؛ يسألون  ؛ أي نعم منعم عامة الناس بارك اهللا فيك عامة الناس يسألون أهل العلالشيخ : ؟  للعوام لعامة الناس

أهل العلم وكل يسأل من يثق به من عصر الصحابة إىل اليوم كل يسأل من يثق به وحينئذ يكون مطمئنا إىل قوله 

؛ حىت العلماء قالوا لو اختلف عليه شخصان  ، القول أمامه واحد ؛ ألن القول أمامه واحد فال يبقى شر عليهم

م مثال الوضوء من حلم اإلبل يعين واحد يسأل عاملا عن حك السائل :؛ يف الفتوى ومل يرتجح عنده أحدمها خيري

 ((وجل:  نعم لكن البد أن يكون مثل هذا مثل ما قال اهللا عزالشيخ : ؛  فيفيت يقول فرض عن حلم اإلبلوهو 

أما بالنسبة للمؤمنني فالشك لو أم اتفقوا لكان أحسن ولكن  هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ))



ن من هذا هذا األحس السائل :؛  اهللا تعاىل يبلوهم ذا الشيء فهو باعتبار تقدير اهللا الشك أنه حكمة

نعم حكمة ونقول بالنسبة  حكمة الشك وهلذا مسائل اإلمجاع يطمئن الشيخ : ؟ الصحايب الذي اآلن ما 

؟  نعم عندك سؤال أظنالشيخ : ؟  شيخ السائل :  . أكثر ويرتاح هلا أكثر من مسائل اخلالف اإلنسان إليه

الظاهر أنه كل من خالف احلق عنادا الشيخ : ؟  غريهم نقول هذا خاص باليهود والنصارى وال فيه السائل :

من هذه األمة من خالف احلق واستكبارا وهلواه فهو داخل يف اآلية سواء اليهود أو النصارى أو غريهم فيه مثال 

  عنادا مثل كثري من رؤساء املبتدعة تبني هلم احلق وعرفوه ولكنهم عاندوا والعياذ باهللا وأصروا فهم يف شقاق بعيد.

الوجه أم ملا إن الشيخ : ؟  الوجه السائل :؛  نعم من السببالشيخ :  )) ذلك بأن اهللا (( السائل :؟  نعم

يعين  : السائل : ؟ ؟ نأخذ الفوائد وراء )) (( ليس البرمث قال اهللا تعاىل:   . البعيد عذام هذا بسبب شقاقهم

الشيخ : ؛  أي نعم السائل :؟  يعين تقول إظهار يف موضع اإلضمارالشيخ : تقول إظهار يف موضع اإلضمار 

من باب تعظيم هذا ظاهر من باب تعظيم االختالف يعين كأن هذا ملا ذكر كتاب األول ذكر ثانيا كأنه 

االختالف أنه إن هذا الكتاب ما ينبغي أن خيتلف فيه فاإلظهار هنا واهللا أعلم أنه من أجل تعظيم هذا 

االختالف يعين اختلفوا يف الكتاب الذي ما ينبغي أن خيتلف فيه ألنه من عند اهللا وهو احلق أي نعم؛ طيب 

 شقاق بعيد ((الشيخ : عيد عن احلق ال بعيد املكان ب (( لفي شقاق )) السائل :  ؛ ؟ نعم نشوف الفوائد اآلن

؟ ال بعيد املكان لكن أصل املسألة ما هي مشاقة يف املكان املشاقة يف النزاع واملخالفة لكن  بعيد عن احلق ))

(( وجل:  قال اهللا عز  ؟ ؛ طيب نأخذ الفوائد ؛ حنن قلنا أنه يكون هذا يف شك وهذا يف شك مشبهة باملكان

: أن سبب ضالل  من فوائد هذه اآلية الكرمية )) الذين اشتروا الضاللة بالهدى والعذاب بالمغفرةأولئك 

أولئك الذين  ((؛ لقوله:  هؤالء أم وكتمام احلق أم ما أرادوا اهلدى إمنا أرادوا الضالل والفساد والعياذ باهللا

ومن فوائدها: أن  . ؟ على اجلربية يه رد على منومن فوائدها: إضافة الفعل إىل الفاعل  فيكون ف . )) اشتروا

وجل ليس بظالم  عقوبة اهللا هلم ليس ظلما منه بل هم الذين تسببوا هلا حيث اشرتوا الضاللة باهلدى واهللا عز



ومن فوائدها: أن نشر  . )) والعذاب بالمغفرة ((.ومن فوائد اآلية: أن اجلزاء من جنس العمل؛ لقوله:  للعبيد

؛ وجعل العذاب باملغفرة فدل  ؟ الكتمان اره بيانه من أسباب املغفرة ألنه جعل هلم العذاب يف مقابلةالعلم وإظه

؛ كما أن الذنوب أيضا حتول بني اإلنسان وبني العلم  ذلك على أن نشر العلم من أسباب مغفرة الذنوب

وقد استدل بعض العلماء بأن الذنوب حتول بني اإلنسان وبني  فكذلك كتم العلم حيول بني اإلنسان وبني املغفرة 

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اهللا وال تكن للخائنين  ((معرفة العلم بقوله تعاىل: 

؛ فدل هذا على أن  : واستغفر ؛ مث قال : لتحكم فقال )) خصيما واستغفر اهللا إن اهللا كان غفورا رحيما

رين على فألن الذنوب رين على  ـ والعياذ باهللاـ ؛ وهو ظاهر ألن القلوب  الستغفار من أسباب فتح العلما

فإذا كان رائنا عليها فإن االستغفار ميحوا هذا الرين  )) ((كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبونالقلوب؛ 

فما أصبرهم  ((؛ لقوله:  وجل العجب هللا عز ومن فوائد هذه اآلية: إثبات . وتبقى القلوب نرية مدركة واعية

؟ الفعلية نعم ألنه يتعلق مبشيئته وكل صفة من صفات اهللا  وهو من الصفات الذاتية أو الفعلية))  على النار

؟  : ما هو دليلكم على أن العجب يتعلق مبشيئة اهللا ؛ فإذا قال لنا قائل تتعلق مبشيئته فهي من الصفات الفعلية

على ذلك أن له سببا وكل ما له سبب فإنه متعلق باملشيئة ألنه هو السبب مبشيئة اهللا فيكون ما تفرع  قلنا دليلنا

فما أصبرهم على  ((؛ لقوله:  : توبيخ هؤالء الذين يكتمون ما أنزل اهللا ومن فوائد اآلية عنه كذلك مبشيئة اهللا .

ومن فوائد اآلية: إثبات العلل ذكر الذي   وكان األجدر م أن يتخذوا وقاية من النار ال وسيلة إليها . )) النار

ذلك  ((؛ لقوله:  : إثبات العلل واألسباب من فوائد اآلية )) ذلك بأن اهللا نزل عليك الكتاب بالحق ((بعده 

كثر من مائة موضع كلها تفيد إثبات العلة خالفا والباء للسببية وقد ذكر بعض أهل العلم أن يف القرآن أ )) بأن

، رد املشيئة ؛ والغريب أن  ؟ خالفا للجربية الذين يقولون إن فعل اهللا عزوجل ليس للحكمة بل رد املشيئة ملن

بعض العلماء ذهب إىل هذا املذهب حىت أن يف خمتصر التحرير للفتوحي هو من كتب أصول الفقه للحنابلة قال: 

يف قول فمعناه أن القوالن متقابالن يف  عدتهيعين يف قول وهو قاوأمره تعاىل ال لعلة وحكمة يف قول  وفعله



ومن فوائد اآلية الكرمية: الثناء على   . الرتجيح وهذا الشك أنه غلظ فالصواب أن فعله وأمره كله مقرون باحلكمة

بأن  ((؛ لقوله:  : ثبوت العلو هللا ومن فوائدها  )) بأن اهللا نزل الكتاب بالحق ((؛ لقوله:  وجل كتب اهللا عز

: أن املختلفني يف كتب اهللا ال يزالون يف شقاق وأم بعيد بعضهم  ومن فوائد اآلية الكرمية )) اهللا نزل الكتاب

ليس  ((  )) لفي شقاق بعيد ((؛ لقوله:  من بعض ال تتقارب أقواهلم وإن تقاربت أبدام لكن أقوهلم ال تتقارب

ليس  ((:  يف هذه اآلية قراءتان )) بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باهللا البر

؛  فأما على قراءة الرفع فإن الرب تكون اسم ليس وأن تولوا خربها )) ليس البر أن تولوا (( و )) البر أن تولوا

: ليس  امسها مؤخرا يعين تقدير الكالم على األولوكذلك إذا كانت ليس الرب تكون الرب خربها مقدما وأن تولوا 

 ليس البر ((وجل:  ؛ طيب يقول اهللا عز : ليس الرب توليتكم بالرفع ؛ والتقدير على الثاين الرب توليكم وجوهكم

و إنا كنا ندعوه إنه ه ((والرب هو يف األصل اخلري الكثري ومنه مسي الرب بسعته واتساعه ومنه اسم من أمساء اهللا  ))

املعىن ليس اخلري وكثرة اخلري والربكة أن نويل اإلنسان وجهه قبل املشرق أي جهة املشرق أو جهة  )) البر الرحيم

؛ وهذا نزل عندما ساء بعض الناس حتويل النيب صلى اهللا عليه وسلم من بيت املقدس إىل الكعبة فأنزل  املغرب

الشأن إمنا هو اإلميان باهللا إىل  ، وهذا ليس هذا هو الشأناهللا عزوجل إنه ليس الرب أن يتوجه اإلنسان إىل هذا 

أما االجتاه فإنه ال يكون خريا إال إذا كان بأمر اهللا وال يكون شرا إال إذا يكون خمالفا ألمر اهللا فأي جهة آخره 

العمل ما هو ؟ طيب وعلى هذا ال نقول إن العربة بالعمل العربة بنوع  توجهتم بأمر اهللا فهي الرب واضح يا مجاعة

نوع العمل هل هو طاعة هللا أو ليس بطاعة إن كان طاعة فهو بر وخري وإال فليس برب وال خري وهلذا السجود لغري 

؛ السجود لغري اهللا صار عبادة  ؛ لغري اهللا اهللا كفر وشرك ويف وقت من األوقات صار السجود هللا عبادة وتركه كفرا

؛ قطيعة  أكرب الكبائر ويف وقت من األوقات صار من أفضل الطاعات؛ قتل النفس بغري احلق من  وتركه كفرا

؛ فإن قتل األب البنه من أكرب القطيعة ومع ذلك حني أمر  الرحم من الكبائر ويف وقت من األوقات صارت خريا

هل  ؛ فالشأن إذا يف طاعة اهللا عزوجل ليس بالعمل الذي تفعل وإمنا املقياس به ابراهيم صار من أفضل القربات



؛ إذا كوننا نتجه إىل املشرق أو إىل املغرب هذا ما هو ليس هو الرب إال إذا   هو من أمر اهللا أو ليس من أمر اهللا

؛  مثل ذبح االبنالشيخ : ؟  قطيعة الرحم ويش مثاله السائل : ؛ نعم ا طاعة هللا فحينئذ يكون براكان اجتاهن

براهيم إقتل الشيخ : قتل النفس؟   السائل :؛  سبيل العموم قبله ذكرنا علىالشيخ : ؟  ال غريه قبله السائل :

إذا قال قائل: أنتم ذكرمت هذا يف حتويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة ))  للمشرق والمغرب ((قوله:  . البنه

؟ قلنا بلى لكن أظهر وأبني  وليس هذا قبال للمشرق وال للمغرب وإمنا هو للجنوب أو الشمال أليس كذلك

                            جلهات هي جهة املشرق وجهة املغرب ألن جهة املشرق وجهة املغرب ما ختفى على أي إنسان         ا


